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Vi er udenfor
Friluftslivet er rammen om 
vores aktiviteter. Naturen er 
vores madplads, soveplads 
og legeplads. Der er højt til 
loftet og frisk luft nok til alle.

Vi lærer ved at gøre 
Som spejdere bruger 
vi  læringsmetoden lear-
ning-by-doing. For eksempel 
lærer man at bruge kompas 
og gps, mens man er af sted 
i skoven og ikke bare som et 
foredrag hjemme i hytten. 

Vi samarbejder 
Som spejder lærer man at 
tage ansvar for sig selv og 
hinanden, og der opstår 
unikke venskaber, som varer 
ved i mange år.

Vi udfordres  
Børn og unge kan meget 
mere, end man tror. Som 
spejder får man derfor også 
ansvar og udfordres, så man 
vokser og lærer om sig selv 
og andre. Man bliver selv-
følgelig støttet og vejledt 
af voksne, men med det 
formål, at man lærer selv at 
tage ansvar for sin udvikling.

Som spejder udfordrer man sig selv sammen med andre. Og 
udfordringer er der nok af: Vi bestiger bjerge i Norge og leger 
indianer i det lokale krat. Vi laver bivuakker og sover med  
månen som natlampe. Vi tager på vandreture og rister skum- 
fiduser. Og uanset hvad vi gør, så gør vi det hele sammen! 

Fællesskab, friluftsliv 
og udfordringer 

Fakta om Det Danske Spejderkorps
Vi er en børne- og ungdomsbevægelse, 
hvor alle er velkomne. Vi er over 35.000 
spejdere i Det Danske Spejderkorps. 
Hos os er friluftslivet, fællesskabet og 
udfordringerne i fokus. Vi gør børn og unge 
beredt til livet. Vi udfordrer og udvikler 
dem – vi gør indtryk og sætter aftryk.  
Og så har vi det rigtig, rigtig sjovt imens.
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Spejdere
3-6 år

De alleryngste spejdere 
oplever og sanser naturen 
gennem lege og små aktivi-
teter. Spejdere i denne alder 
kaldes ofte familiespejdere, 
fordi forældrene deltager i 
aktiviteterne sammen med 
spejderne.

Man kan starte som spejder som 3-årig og 
fortsætte helt op i ungdoms- og voksenlivet.

Livet som 
spejder

Spejdere
6-8 år

I denne alder udfordres 
spejderne på deres sanser 
og kreativitet. De bruger en 
del tid på at lege, fortælle 
historier og opleve udelivet. 
Naturen er deres lege- og 
læreplads, og de lærer om 
den ved at lytte, lugte, røre, 
se og smage. Spejdere i den-
ne alder kaldes ofte mikroer.

Spejdere
8-10 år

For de 8-10-årige er naturen 
ramme om spændende 
spejderaktiviteter. De tager 
på små hytte- og teltture, 
laver løb, arbejder med kort 
og kompas og øver sig i at 
binde knob og bruge kniv. 
Her er der fokus på, at man 
har et godt kammeratskab, 
og at det er sjovt, når man i 
fællesskab skal løse opgaver. 
Spejdere i denne alder kal-
des ofte minier.

Foto: Fredrik Clement

Foto: Jesper Jepsen
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Spejdere
10-12 år

Spejderne i denne alder 
er meget aktive. De tager 
ofte på ture og prøver nye 
aktiviteter, hvor de lærer at 
værne om naturen og klare 
sig selv. De 10-12-årige får 
mere ansvar og arbejder 
sammen i en patrulje. En 
patrulje er et team med fire 
til otte spejdere, som laver 
ting sammen, holder sammen 
og bakker hinanden op, når 
det bliver lidt sejt. Patruljen 
arbejder selv med vejledning 
fra erfarne spejdere og le-
dere. Spejdere i denne alder 
kaldes ofte juniorer.

Spejdere
12-16 år 

For de unge spejdere 
handler spejderlivet især om 
kammeratskabet og de sjove 
og udfordrende aktiviteter, 
de laver sammen i patruljen. 
De tager på lejr, vandretur 
med oppakning, udfordrende 
kurser for unge spejdere, 
adventurespejdløb, kanoture 
eller laver store byggepro-
jekter som svævebaner. 
Spejderne bestemmer selv 
deres aktiviteter i patruljen. 
Det betyder, at de selv får 
ansvar for, at det er 
sjovt og udfordrende 
at være spejder. 
Spejdere i denne 
alder kaldes ofte 
tropsspejdere.

Spejdere
16-25 år

For de ældste spejdere er 
fællesskabet og samværet 
med spejdervennerne i cen-
trum. Det er det udfordrende 
og uafhængige spejderliv, 
som bliver afprøvet. Spej-
derne har selv ansvar for 
at udvikle og gennemføre 
projekter, og kun fantasien 
sætter grænser. Spejdere 
i denne alder kaldes ofte 
klanspejdere.

Det voksne spejderliv
indeholder også masser af muligheder – bare fordi man 
bliver ældre, betyder det ikke, at spejderlivet stopper. 
Nogle bliver selv spejderledere. Andre afholder udfor-
drende spejderløb eller fede kurser for unge spejdere. 
Og de fleste holder kontakten med deres spejderven-
ner fra hele landet – og nogle gange også udlandet.

Foto: Martin Paldan
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Vi spejdere vil gerne gøre vores til, at verden bliver et bedre 
sted for os alle sammen at være. Og vi er overbeviste om, 
at den hurtigste vej til det er gennem udvikling af vores alle-
sammens fremtid: Børnene og de unge. Ved at stille positive 
forventninger til børn og unge og ved at give dem ansvar, tror 
vi på, at de kan vokse i mere end centimeter og blive beredte 
til livet. 

Men spejderlivet skal først og fremmest være sjovt – og rigtig 
sjovt bliver det, når det består af:

 Store oplevelser 

Spejder handler om at få oplevelser, som ligger lidt ud over det 
normale. For det er når ”det trygge” bliver udfordret, at man for 
alvor udvikler sig. 

 Learning by doing
Vi reflekterer og taler sammen – men først og fremmest gør vi 
sammen. Som spejder er der kort fra tanke til handling. Vi tror på, 
at man lærer bedst ved selv at have hænderne nede i dejen, selv 
at stå for at planlægge aktiviteter og selv at stå med ansvaret. 
Og pyt med, at noget ikke går som planlagt undervejs – det 
giver bare mulighed for at blive endnu klogere, fordi man lærer 
af sine fejl.  

Spejder bygger  
på værdier

Foto: Frederik Abildgaard Rom
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 Patruljeliv
Patrulje er spejdernes ord for fællesskab. Det er små grupper, 
hvor spejderne arbejder sammen ud fra tanken om, at børn 
og unge er de bedste forbilleder for andre børn og unge. Her 
udfordrer de hinanden og lærer at være og lede i fællesskab. 

 Friluftsliv
Spejderliv er lig med friluftsliv. Udelivet byder på masser af 
udfordringer året rundt. Og så er der ingen vægge, der står i 
vejen, når fantasien får frit løb. Med andre ord er friluftslivet 
de bedste rammer for, at børn og unge kan rykke sig selv og 
hinanden. 

Foto: Morten Bjerrum Larsen

Foto: Fredrik Clement
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Spejder Sport
Spejder Sport er Det Danske Spejderkorps’ egen frilufts- og udstyrs- 
butik. Her kan man købe uniform, bælte, dolk og alt det udstyr, man  
ellers har brug for i spejder- og outdoorlivet. 

Spejder Sport er med sine 19 butikker Danmarks største specialforretning inden 
for friluftsudstyr. Udover de fysiske butikker er der på spejdersport.dk en stor on-
line-shop. På hjemmesiden findes også et kort med de 19 butikkers placering.

Asivik EVA-Mat er et kraftigt dansk-

produceret liggeunderlag i 14mm 

højkvalitets EVA skum.  Pris 249,-

Asivik Supreme 3 står grundet 

dens høje kvalitet af fiber imod 

vind og vejr i tempereret klima 

når det gælder uden at tynge 

dig ned. Pris 1099,-

Asivik Supreme 2 er velegnet 

til de fleste ture under skandi-

naviske himmelstrøg eller lign. 

og holder dig varm i nætterne 

gennem sommerhalvåret. 

Pris 999,-

Asivik Montana er en robust  

sovepose som er meget velegnet  

til forår, sommer og efterår. 

120 cm: Pris 449,- 
160 cm: Pris 549,-

Asivik Supreme 1 er den ultra lette 

og pladsbesparende sovepose til 

sommer- og rejsebrug. Genial løs-

ning hvis minimal plads og vægt er 

kriterierne. Pris 899,-

Asivik EVA-Mat er et kraftigt dansk-

produceret liggeunderlag i 9½ mm 

højkvalitets EVA skum. Pris 179,-

Asivik Ultralight 5.0 regular er et let selvoppusteligt 

liggeunderlag med høj komfort og isolationsevne.  

Pris 499,-

“Nuna” er et selvoppusteligt 

underlag til en rimelig pris. 

Underlaget er udviklet specielt 

til børn og juniorer. 
Pris 399,-

http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
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Husk! 
10% 
spejderrabat

Som spejder i Det  
Danske Spejderkorps får 
man 10% rabat ved fore-
visning af rabatkort, der 
fås hos gruppelederen 
eller spejdergruppens 

kasserer. 

Wildo Camp-A-Box Basic – spisesæt  

bestående af 2 tallerkener og foldekop.  

Pris 49,-

Foldekop eller ”kop folde”. Let lille kop der kan trykkes 

sammen, så den kan ligge i lommen. Pris 15,-

Med Asivik H Super pandelampen kan du 

finde vej gennem nattens orienteringsløb. 

Pandelampen vejer 91 g. og sidder godt 

fast vha. det brede justerbare elastikbånd. 

Pris 149,-

Lille svensk dolk. Pris 149,-

Fantastisk begynderkniv fra Mora  

– perfekt som den første spejderdolk. 

Pris 149,-

Kombinationen af en ske og gaffel i 

en ”spork” er genial i sin enkelthed, 

og denne model har oven i købet 

knivskær. Pris 15,-

Asivik H Mini er en lille og kompakt pande- 

lampe. Med en vægt på kun 29 g. samt en 

rækkevidde på op til 20 m., er denne et 

must at have liggende klar i rygsæk eller 

lignende. Pris 99,-

http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
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Asivik Trekking bukser, junior

Slidstærke friluftsbukser med god 

bevægelsesfrihed! Asivik Trekking 

bukserne er et par solide bukser til 

vandring, klatring i træer  

og spejderbrug. 

Pris 399,-

Med den lette og kompakte Asivik Spray EVAP 

junior regnjakke får børnene samme kvalitet 

som de voksne til en mere børnevenlig pris. 

Pris 399,-

Devold Duo Active er ideelt 

til aktive børn, der er meget 

ude i vinterhalvåret. 
Pris 299,-

Bløde og varme Devold Duo  

Active Long Johns i merinould 

med inderside i ThermoCool Eco, 

der også gør dem perfekte til dem, 

der er følsomme i forhold til uld. 

Pris 299,-

http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
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Hiker2 40 liter, er designet specifikt  

til børn i aldersgruppen 5-9 år  

(ca. 110-145cm). Fås i rød og blå

Pris 599,-

Hiker2 50 liter, er en rygsæk specifikt til 

større børn og passer til aldersgruppen 

8-12år (ca. 125-155cm). Fås i rød og blå.

Pris 649,- 

Asivik Hiker2 

Asivik Hiker2 er en serie rygsække der er velegnede 

til lettere vandring, rejsebrug og spejderlejrer. 

Rygsækkene har justerbart bæresystem, så de kan 

tilpasses til den enkelte brugers højde. 
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Vangedal Junior dolk  

med sikring. Pris 249,-

Det Danske Spejderkorps’ 

uniform i skjortefacon. Fås i 

størrelser fra 6-14 år. 

Her er plads til  

at sy mærker på. 

Pris 299,-

Det Danske Spejderkorps’ 

uniform i anorakmodel.  

Fås i størrelser fra 6-14 år. 

Her er plads til at  

sy mærker på. 

Pris 299,-

Den klassiske spejderpung til bæltet.  

Pris 99,-

Officiel sangbog for Det Danske 

Spejderkorps. Indeholder sange 

til enhver lejlighed fra morgen-

sang til aftenhygge omkring 

bålet. Pris 65,-

Tørklæde  

 Pris 75,-

Knobbånd 

Pris 15,-

http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
http://www.spejdersport.dk/asivik-evamat-9-5-reg.aspx
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Den mest klassiske uniform består af spejder-
tørklæde og vores mørkeblå skjorte i kraftigt 
bomuld. Derudover kan man også få fx en 
T-shirt og en softshelljakke, der regnes som 
officiel uniform.

Praktisk tøj
Selvom vi ofte går med uniform, klæder 
spejdere sig praktisk på efter vejret og den 
aktivitet, man skal lave. Fx vil en T-shirt være 
oplagt på en varm sommerdag, mens en 

vinterdag i skoven kalder på yderbeklædning 
med god isolering.

Tørklædet
Spejderne bærer altid tørklæde. Hver spejder-
gruppe vælger selv sine farver.

Mærker
I løbet af sin spejdetid, får man mærker, som 
man syr på sin uniform. På billedet ovenover 
kan du se, hvor de enkelte mærker skal sidde.

Uniform
Som spejder har man uniform og tørklæde. Uniformen gør 
spejderne synlige, den viser udadtil, at spejdere udgør en 
helhed, og den styrker fællesskabsfølelsen.  

Færdighedsmærke

Forløbsmærke

Kilometermærke

Danmarksmærke

Divisionsmærke Årsstjerne

Gruppebånd

Særprægsmærke

(Sø, center, orkester)

Lejrmærke
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Korpsets  
opbygning
Det meste af spejderlivet 
foregår i den gruppe, hvor 
man går til spejder. Der er 
over 410 grupper i hele lan-
det, og her er der ugentlige 
møder og årlige arrange-
menter og ture. Flere gange 
om året er der også regiona-
le og nationale lejre, løb og 
arrangementer, der typisk 
er opdelt efter alder. Fx er 
de såkaldte PLan-kurser i 
efterårsferien en kæmpe 
succes blandt  
de unge mellem 12-16 år. 
Hvis man er under 12, kan 
man tage på PUF- og påske-
kurser.  

Sikkerhed og 
forsikring 

Når dit barn går til spejder,  
er det fysisk aktivt, og sikker-
heden ved aktiviteterne er og 
skal være høj. I aktiviteterne 
tager ledere og spejdere de 
nødvendige forholdsregler 
for at forebygge ulykker som 
at bruge redningsveste un-
der sejlads og godkendt sik-
kerhedsudstyr ved klatring. 
Desværre er det ikke muligt 
at garantere, at en spejder 
ikke slår sig eller kommer 
til skade indimellem. Hvis 
uheldet er ude, har Det Dan-
ske Spejderkorps tegnet en 
kollektiv ulykkes-, ansvars-, 
og arbejdsskade

Værd  
at vide
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forsikring for alle medlemmer 
samt en kollektiv kasko- og 
ansvarsforsikring 
for søspejderfartøjer. 
Desuden har Det Danske 
Spejderkorps et Falck-abon-
nement for sine medlemmer, 
der dækker ambulance- og 
sygekørsel i Danmark.

Kontingent 

Det er de enkelte spejder-
grupper, der selv sætter og 
opkræver kontingent. Kontin-
gentet kan variere i forhold 
til aldersgruppe, og det vil 
typisk ligge et sted mellem 
800-1400 kr. om året. Hør i 
den lokale spejdergruppe 
eller tjek deres hjemmeside.

Ledere er  
frivillige
Det Danske Spejderkorps er 
en frivilligbaseret organisa-
tion. Alle ledere er frivillige 
ildsjæle, der brænder for at 
udvikle børn og unge. 
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Når nu mit barn er  
spejder, forventer man  
så noget af mig?
Du støtter først og fremmest 
spejdergruppen ved at sende 
dit barn til spejder hver uge 
og ved at støtte op om dit 
barns liv som spejder. Du og 
dit barn får ofte noget ekstra 
ud af de oplevelser, dit barn 
får som spejder, hvis du snak-
ker med lederne, og kommer 
til besøgsdage på lejre eller 
til de åbne arrangementer i 
spejdergruppen.

Én gang årligt inviterer 
spejdergruppen til gruppe-
rådsmøde (generalforsam-
ling), hvor du bl.a. kan høre 
om gruppens aktiviteter og 

ekstra ressourcer i form af fx 
samarbejder eller penge. 
Det er også muligt at gå mere 
aktivt ind i gruppen og blive 
en del af dens bestyrelse. 
Spejdergruppens bestyrelse 
består udover ledere og 
spejdere også af forældre, 
og den sætter rammerne 
for gruppens økonomi og 
spejderliv. 

Jeg vil gerne være leder. 
Kan jeg det? 
Det er ikke kun børn og unge, 
der kan opleve det særlige 
spejderfællesskab og de 
unikke friluftsoplevelser.  
Som voksen kan du blive 
leder eller assistent i en 

Livet som  
spejderforælder

planer. Her har du også mu-
lighed for at give din mening 
som forælder til kende.

Jeg har lidt ekstra tid til 
overs. Hvordan kan jeg 
hjælpe til i spejdergruppen? 
Fordi spejderlederne arbej-
der frivilligt og derfor ikke 
modtager løn for deres arbej-
de, påskønner spejdergrup-
pen al den hjælp, de kan få. 
Derfor kan du hjælpe ved at 
give en hånd med i forbindel-
se med ture, arrangementer, 
vedligehold af udstyr og 
hytte mm. 

Du kan også hjælpe spej-
dergruppen ifm. aktiviteter 
og projekter, der sørger for 
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spejdergruppe – uanset om 
du har været spejder før eller 
ej. 

Som leder i Det Danske 
Spejderkorps får du masser 
af gode oplevelser. Selvføl-
gelig i samværet med spej-
derne, men også som del af 
et stærkt voksenfællesskab. 
Du får mulighed for at komme 
på lærerige kurser om ledel-
se eller friluftsfærdigheder, 
deltage på ture i fjeldet og 
involvere dig i at udvikle Det 
Danske Spejderkorps.

Som leder bruger og ud-
vikler du mange sider af din 
person. Du skal kunne være 
alvorlig, legesyg, naturlig og 
omsorgsfuld. Du skal kunne 

trøste, grine, inspirere og 
være et forbillede for spej-
derne. Det kommer helt an  
på situationen og de spejde-
re, du er i samspil med. 

Du skal være en god  
vejleder, og ikke mindst  
skal du kunne turde lade 
spejderne gøre sig deres 
egne erfaringer.

Hvordan kommer jeg med? 
Vil du være leder i Det 
Danske Spejderkorps, 
skal du kontakte en lokal 
spejdergruppe. Vi tilbyder 
uddannelse til vore ledere, 
så du får redskaber og viden 
til at komme godt i gang som 
ny leder. Det kan være spej-

der- og friluftsfærdigheder, 
pædagogiske værktøjer eller 
kurser i projektledelse. 

Der er flere måder, du kan 
være leder eller assistent på 
i en spejdergruppe, og grup-
perne har deres egne rutiner 
for, hvordan de organiserer 
sig og udfører spejderarbej-
det. Typisk består arbejdet 
i spejdergruppen i, at du 
deltager i et ugentligt spej-
dermøde, hjælper til på ture 
og til arrangementer, er aktiv 
i ledergruppen og i uddan-
nelse af dit eget spejderliv.
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SpejderSnus er magasinet  
for de yngre spejdere. Det er 
altid fyldt med sjove og lærerige 
artikler, quizzer og guides, som 
udfordrer og underholder. 

Spejdermedier
Spejder foregår ikke kun i patruljen, til de ugentlige  
møder eller på lejrene. Spejder foregår også i magasiner,  
på sociale medier og på spejder.dk. 

Spejder.dk 
er Det Danske 
Spejderkorps’ 
online spejder-
hytte. Det er de 
unge spejderes 
afkrog af inter-
nettet, hvor de 
kan dyrke vilde 
spejderoplevelser sammen med vennerne og få alle 
de nyeste spejdernyheder i form af videoer, billeder 
og artikler. Inde på spejder.dk findes også en over-
sigt over alle landets spejdergrupper. 
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STOR TEST:SLIK TIL SPEJDER- TUREN

INDE I BLADET: PUF! FEM FEDE KURSER                FOR JUNIORER!

Quiz:
HVAD VED DU OM UNIVERSET?

5 SEJE SNEDYR

BYG SELV:
BYG DIN
EGEN SNEHULE!

 TEST // GEAR // NYHEDER // INTERVIEWS

DIT SPEJDERMAGASIN

NR 18. / FEBRUAR 2016

GUIDE:

SLIB DIN KNIV 

LIKE-A-B
OSS

NØRD:

DYK NED I 

HJERNEN

UDFORDRINGEN:

1 DAGS NAR

1 DAGS HELGEN

 STORT TEMA:

GODHED
HVAD 
ER DET?

SÅDAN 

OVERLEVER DU 

(MÅSKE) ET 

BJØRNEANGREB

BØRN & UNGE  GEAR  INTERVIEW  VIDEN  FOTO  LEDELSE  KALENDER 

FOLKESANGERNIELS SKOUSEN
" NÅR MAN IKKE SAMARBEJDER,   

SÅ LYDER DET AD HELVEDE TIL"

FIKSFAKSERIET GÅR GAFFA-AMOK

GUIDE

PASSION FOR FJELDET
STORT TEMA

DEN MANGFOLDIGE 
MANGFOLDIGHED

MAGASINET OM OUTDOOR & LEDELSE

DECEMBER 2015

Wide
EVENTYRENE SKRIVES UDENFOR

FOKUS PÅ FRILUFTSLIV 
MED OUTDOOREKSPERT JENS BURSELL

FIND DET 
NYE MOVE 

OG MASSER AF 
FEDE KURSER 

INDENI BLADET

Social Spejder
Følg også Det Danske  
Spejderkorps på 

facebook.com/spejder

@detdanskespejderkorps

spejderdk

Wide er for alle over 15 år.  
Det handler om outdoor, børn  
& unge og ledelse. Det forsøger 
gennem artikler og interviews 
at give både perspektiv på og 
inspiration til spejderlivet. 

Track er for alle de unge  
spejdere. Magasinet er fyldt med 
spændende interviews, vilde 
udfordringer og god inspiration 
til livet som ung spejder. 
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Indmeldelsesblanket 

BLIV SPEJDER 

Barnets fulde navn: 

________________________________________ 

Mors/fars fulde navn (forældremyndighed): 

________________________________________ 

Adresse: 

________________________________________ 

Postnummer: 

________________________________________ 

By: 

________________________________________ 

Telefonnummer mor: 

________________________________________ 

Telefonnummer far: 

________________________________________ 

E-mail (mor/far):

________________________________________ 

Barnets fødselsdato: 

________________________________________ 

Skolens navn: 

________________________________________ 

Vaccineret for stivkrampe? 

 Ja – dato:_________________________ 
 Nej 

For, at spejderlivet kan blive så sjovt og nemt 
som muligt, er det vigtigt, at lederne ved, hvis 
der er hensyn, der skal tages i forhold til 
dit/jeres barn. Det kan være alt fra astma og 
epilepsi til allergier og overfølsomhed. 

Vigtigt at vide: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 Kan svømme  
 Kan ikke svømme 

Fototilladelse 
 Ja, fotos af mit/vores barn må gerne   

bruges i gruppen til interne medier, f.eks. 
gruppeblade/hjemmeside.  

Alle spejdere i Det Danske Spejderkorps er 
dækket af korpsets fælles ulykkesforsikring. 

Jeg giver hermed tilladelse til, at ovenstående oplysninger må skrives i Blåt Medlem, korpsets 
medlemssystem, og at oplysningerne må være tilgængelige for dem i korpset, der har brug for 
dem.  

Dato:________________ Forældreunderskrift:_______________________________________________ 

Dato:________________ Spejderens underskrift:_____________________________________________

Spejderlivet begynder om lidt. Et liv med fælleskab, udfordringer, sjov og udvikling, 
der gør indtryk. Udfyld denne indmeldelsesblanket sammen med dine forældre - så er 
du snart klar til at blive spejder!



At være og gå til spejder er 
at udfordre sig selv sammen 
med andre og udfordringer er der 
nok af: Vi bestiger bjerge i Norge 
og leger indianer i det lokale krat. 
Vi bygger bivuakker og sover med 
månen som natlampe. Vi er på vilde 
vandreture og bader i hjemmebygget 
vandland. 

Men det handler også om at 
stoppe op sidde ved det varme bål, 
tælle stjernerne på nattehimlen eller 
gå en lang tur med lyden af knasende 
sne under fødderne. 
 
Uanset hvad, så gør vi det 
sammen for det at være spejder er 
at være en del af et fællesskab. Det 
handler om at få mudder på tøjet – 
sammen. At sove i telt mens regnen 
hamrer udenfor – sammen. At hygge 
og joke på vandreturen – sammen.

Der er nye-venner-garanti – i 
den lokale spejdergruppe, på lejren 
i den anden ende af landet eller på 
ture til lande, de færreste har hørt 
om. Spejderfællesskabet er kæmpe 
stort. Faktisk er der mere end 38 mio. 
spejdere på verdensplan. 

Og så foregår det udendørs 
– originalt outdoor. Naturen er vores 
madplads, soveplads og legeplads. 
Der er højt til loftet og frisk luft nok 
til alle. 

Spejder gør indtryk
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Vil du være med?
Så find din nærmeste spejdergruppe på spejder.dk/blivspejder. 

Bidt af 
spejder ?

Tjek 
spejder.dk


